
Lai audžuģimene  
uzsāktu rūpēties par 
bērnu, tā noslēdz 
līgumu ar pašvaldību  

pabalstu bērna uzturam (ne mazāku par 
25% no minimālās algas, ja bērns ir līdz 7 
gadu vecumam, vai 30% - ja vecāks par 7 
gadiem  (2013.gadā attiecīgi 50 un 60 lati/
mēnesī)) un pabalstu apģērba un mīkstā 
inventāra (piem., segu, spilvendrānu u.tml.
Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus
un citas bērnam nepieciešamas lietas)
iegādei pašvaldības noteiktā apmērā

Audžuģimene saņem dažāda
 veida atbalstu:

pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu
un palīdzību problēmu risināšanā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 
nodrošina psiholoģiskās palīdzības, 
informatīvā un metodiskā atbalsta
sniegšanu audžuģimenēm, kā arī 
audžuģimeņu apmācību 
(plašāka informācija: www.bti.gov.lv/lat, 
tālrunis: 67359128)

Plānotās aktivitātes

?

LATVIJAS REPUBLIKAS

2014. gadā plāno izvērtēt 
iespējas palielināt finansējumu
audžuģimenēm par pienākumu
veikšanu un pabalstu bērna
uzturam.
Plāno izvērtēt nepieciešamību
paredzēt sociālās garantijas 
personām, kas veic audžuģi-
menes pienākumus.

Sagatavojusi nepieciešamos
pieprasījumus, lai varētu 
2014.—2020. gadam saņemt
arīdzan Eiropas struktūr-
fondu līdzekļus, kas tiktu
piešķirti psihosociālā atbalsta
pasākumu nodrošināšanai
audžuģimenēm.

Audžuģimene rūpējas par bāreni
vai bez vecāku gādības palikušu 
bērnu līdz brīdim, kad viņš var 
atgriezties savā ģimenē, tiek
adoptēts vai paņemts aizbildnībā

AUDŽUĢIMENES
LATVIJĀ 

Bērnu ārpusģimenes aprūpes 
nodrošināšana ģimeniskā vidē

KĀ KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI?

Bāriņtiesa

Lai pretendētu uz audžu-
ģimenes statusu, personai
jābūt 25—60 gadus vecai. 
Var būt arī izņēmuma gadī-
jumi

Bāriņtiesa mēneša laikā
izskata dokumentus, 
izpēta laulāto (personas)
dzīves apstākļus, kā arī 
motivāciju un spējas 
audzināt bērnu

Audžuģimene noklau-
sās bezmaksas mācību
kursu (sekmīgi)

Jāvēršas savas dzīves-
vietas bāriņtiesā un,
uzrādot personu aplie-
cinošus dokumentus,  
jāiesniedz iesniegums 
un ārsta izziņa par 
veselības stāvokli

Bāriņtiesa 
sniedz
atzinumu

Bāriņtiesa pieņem 
lēmumu par audžu-
ģimenes statusa pie-
šķiršanu vai atteikumu

Audžuģimenes statusu nepiešķir: 

ja vienam no laulā-
tajiem (personai) 
atņemtas vai pār-
trauktas bērna 
aizgādības tiesības

REĢISTRS

Ja lēmums ir pozitīvs, 
informāciju par audžu-
ģimeni iekļauj reģistrā
un ik mēnesi tā tiek 
publicēta Valsts bērnu
tiesību aizsardzības
inspekcijas mājaslapā

Izziņa

IESNIEGUMS

(% no ārpusģimenes aprūpē esošo 
bērnu skaita, 01.01.2013.)
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30—69%

70—89%
90—100%

ja pārkāptas 
bērna tiesības
un brīvības

ja laulātie (persona) sodīti par
noziedzīgiem nodarījumiem – 
vardarbību, tās draudu izteik-
šanu, tikumības un dzimum-
neaizskaramības pārkāpumiem

ja laulātajiem (personai) noteikto
pienākumu nepildīšanas dēļ
iepriekš atņemts audžuģimenes,
viesģimenes vai aizbildņa statuss 

= Atcelts statuss
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5015 aizbildnībā

1155 audžuģimenē K
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atlīdzību 80 latu apmērā ik mēnesi 
(neatkarīgi no audzināšanā nodoto bērnu
skaita). Atsevišķas pašvaldības piešķir 
papildu atbalstu par šā pienākuma veikšanu

80 Ls

mēnesī

6206

Bērnu skaits ārpusģimenes aprūpē 
ģimeniskā vidē (01.01.2013.):

€ LsLs €€
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